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ONLINEATEX Direktíva
Követelmények a gyártóval

szemben
– ATEX 114 – 2014/34/EU

Követelmények az
üzemeltetővel szemben

– ATEX 137 – 99/92/EG
Vonatkozó rendelet:

35/2016 (IX.27) NGM
Vonatkozó rendelet:

3/2003 (III.11) FMM ESZCSM

Alkalmazási területek definiálása, 
kategóriához hozzárendelés

Zónabesorolás, 
megfelelő berendezés 

kiválasztása

Kategória 1: G/D 0/20-as Zóna

Kategória 2: G/D 1/21-es Zóna

Kategória 3: G/D 2/22-es Zóna

Vonatkozó szabványok betartása Szerelési, telepítési utasítások 
betartása

Készülékek tanúsítása és jelölése a 
gáz- és porrobbanásveszélynek 

megfelelően G ill. D

Robbanásvédelmi dokumentáció
készítése: zónabesorolás / 

zónatérkép készítése, 
gyújtóforrás analizis, 

felülvizsgálat, munkaköri
kockázatértékelés

OKF követelményrendszere

54/2014 BM, 22/2009 ÖM, 
96 évi XXXI Tv

Fokozottan tűz és robbanásveszélyes gép, 
eszköz, berendezés

Minden tűz- vagy robbanásveszélyes 
technológia

0/20-as Zóna
1/21-es Zóna
2/22-es Zóna

Rb TvMI

Robbanásvédelemi tervfejezet
Zónabesorolás dokumentáció,

Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány,
Tűzvédelmi vizsgálat



ONLINEIIB + H2 és … csak H2

■ A levegőben a hidrogén gyúlékony tartománya 4 és 77 térfogatszázalék között van. 

■ A hidrogén általában gyúlékony gázkeverékekben is megtalálható, például finomítói 
eljárásban. 

■ Gázkeverék esetén a gázberendezés-csoportot IIC-nek vagy IIB + H2-nek kell 
tekinteni ahol a gázkeverék legalább 30 térfogatszázalék hidrogént tartalmaz, 
hacsak más konkrét adat nem áll rendelkezésre elérhető. 

– A hőmérsékleti osztályt kell a legalacsonyabb öngyulladási hőmérsékletnek 
tekinteni a keverékben a 3% -ot meghaladó bármely gázra.

■ A hidrogén öngyulladási hőmérséklete 560 °C. 

■ Bár nagyon magas hőmérséklet szükségesek a hidrogén-levegő keverék 
meggyújtásához, óvintézkedéseket kell tenni annak biztosítására a 
hidrogénszivárgás nincs kitéve forró felületnek.



ONLINEÁltalánosságok 

■ A más helyszínen való felhasználás céljából előállított hidrogént olyan állapotba kell 
feldolgozni, amely könnyen tárolható és szállítható adott fogyasztói 
alkalmazásokhoz. 

■ A hagyományos üzemanyagokkal összehasonlítva a hidrogén alacsony sűrűsége 
környezeti körülmények között és alacsony forráspontja megnehezíti elegendő 
mennyiség tárolását, hogy megfeleljen a tipikus alkalmazásoknak. 

■ A hidrogén-tárolási sűrűség növelésének bevált módszerei közé tartozik a hidrogén 
kezelése nyomás alatt álló gázként vagy hűtött folyadékként, valamint földi szállítás, 
vízi szállítás vagy csővezeték használata szállításhoz. Kereskedelmi repülőgépekkel 
csak nagyon kis mennyiségű hidrogén szállítása  megengedett. 

■ A múltban a hidrogént széles körben elterjedt a konyhában gyakran használt „városi 
gáz” komponenseként. Ma a vegyipar bizonyos területein vannak néhány 
hidrogénvezetékek és csővezeték-hálózatok.



ONLINEParaméterek 
- 25°C és 101,3 kPa -
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ONLINERobbanásveszély

■ Ha a hidrogént és az oxidálószert (levegőt) hagyják, hogy a gyulladás előtt keveréket 
képezzenek az éghetőségi határokon belül (előkevert keverék), a meggyújtás után 
az ezt követő kémiai reakció (égés) tovább terjedhet az éghető régión. 

■ A keletkező égési folyamat hőt bocsát ki. A termékek ebből adódó bővülése, ha elég 
gyors, nyomáshullám terjedését okozhatja a forrásból. E technikai jelentés 
alkalmazásában a „robbanás” a hőelszabadító gázkeverék és a forró égéstermékek 
önfenntartó égését jelenti. 

■ Köznapi nyelven a „robbanás” kifejezés gyakran magában foglal más folyamatokat 
is, amelyek gyors energia felszabadulás, amely robbanást okoz, például egy edény 
felszakadása a túlnyomás miatt. Ügyelni kell a jelenségek megkülönböztetésére. 
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